
UCHWAŁA NR XXX/209/17 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 25 maja 2017 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny oraz 

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z  późn.  zm.) oraz  art.  11 ust. 2, art. 13 ust. 2 w 

związku  z art. 6 pkt 5 i 6 oraz  art. 13 ust. 2a i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.) oraz zgodnie § 9 uchwały Rady 

Powiatu Opolskiego Nr XII/86/00 z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania  

nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (zm. uchwałą 

XVII/121/04 – opublikowaną Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2004 r. Nr 66 poz. 1750, zm. uchwałą IX/49/07 

– opublikowaną  Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2007 r. Nr 87 poz. 2738), Rada Powiatu Opolskiego 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

1. Wyraża zgodę na zbycie w formie darowizny na rzecz Uniwersytetu Opolskiego nieruchomości 

gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego oddanej w trwały zarząd 

Zespołowi Szkół w Prószkowie, położonej w Prószkowie przy ul. Pomologia, oznaczonej numerem 

działki 1109/5 z k.m. 8 o powierzchni 0,2937 ha wraz z usytuowanymi na niej zabudowaniami starej 

szklarni z budynkiem gospodarczym, objętej księgą wieczystą nr OP1O/00103493/9 prowadzoną 

przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu, z przeznaczeniem na cele publiczne 

związane z utrzymaniem i budową pomieszczeń Uniwersytetu Opolskiego oraz z opieką nad 

nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami - rewitalizacja obiektu starej szklarni i włączenie jej w zakres działań inwestycyjnych 

tworzonego Centrum w Prószkowie w ramach realizacji projektu pn. „Międzynarodowe Centrum 

Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i  przemysłu rolno-

spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie”. 

2. Wyraża zgodę na obciążenie działki nr 1109/5 z  km  8 obręb  Prószków, stanowiącej własność 

Powiatu Opolskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1O/00103493/9, 

nieograniczoną  w czasie,  bezpłatną  służebnością gruntową  na  rzecz  każdoczesnych właścicieli  i  

posiadaczy  działki nr 1109/6  z km. 8 położonej w  Prószkowie, polegającej na  prawie przechodu  i  

przejazdu  w pasie  drożnym  o   szerokości  5 m  i długości 44 m z działki  nr 1109/6 do terenów  

zabytkowego Parku Stolla znajdującego się na działce 1109/5, zgodnie  z  załączonym  szkicem 

stanowiącym  załącznik  do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie  uchwały  powierza się  Zarządowi   Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                               

 

Przewodniczący Rady 

  Powiatu Opolskiego 

    Stefan Warzecha 


